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Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 28. Februar Kl. 16:30 hos Jørgen O. 

 
Deltagere: Jane, Jørn, Jørgen LM og Jørgen O, Jesper og Poul 

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden 

1. Velkommen – Kommentar til dagsorden 
Godkendt - ingen kommentarer. 

 
2. Godkendelse af og opfølgning af referat fra sidst 

Status div. Drejebøger: 

• Jørgen LM havde fremsendt udkast til 
Retningslinier for den TU-ansvarlige for Rød Klub og  
Grøn Mester.  
De fremsendte udkast blev gennemgået og godkendt.  
Men burde suppleres med nogle generelle retningslinier 
dækkende bl.a. økonomi.. 

• Drejebog for Serie-turneringen udestår. 
 

Umbraco 
Jesper havde set på sagen (vedr. tilmelding til nyhedsbrev, der ikke var 
uden komplikationer). Han ville tage kontakt til Henrik Ibsen, der 
havde lavet diverse ændringer til distriktets udgave, for at afklare 
diverse forhold, inden der skete mere. 

 

3. Turneringsudvalget:  
Kalender næste sæson. 
Jane havde lavet et foreløbigt udkast, der blev diskuteret. Revisioner vil 
blive lagt i Dropbox. 
Der vil af Jesper og Poul blive udarbejdes Invitation til Bridge & 
Biksemad, som skal sendes ud til formænd asap. 

 
 

4. Generalforsamling – afholdes Fredag d. 24. april kl 19:00. 
Punkter til generalforsamling – ændring af regnskabsår? 
Indkaldelse – deadline for udsendelse – (før) 28.3.. 
Jane udarbejder et udkast til indkaldelsen, (jf. også pkt. 8). 
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Regnskabsårs ændring blev diskuteret. Det vil blive foreslået, selv om 
det vil kræve en vedtægtsændring. 
Diverse andre forhold, der burde indgå i formandens beretning,  
blev gennemgået! 
Jørgen O havde udarbejdet en oversigt over medlemstal i klubber pr 
1.1.2020, der blev omdelt. 

 
5. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer: 

Bridgehuset / Bridgeakademiet Guldturnering 
og Langelands BK Guldturnering, behandlet af formanden og 
taget ad notam. 

 
6. Økonomi: 

Status kasserer adgang – endnu ikke etableret pga. 
dokumentationsproblemer for bestyrelsesmedlemmer (efter mødet har 
Jane, Jørn og Jørgen O. indsendt – nogle for anden gang). 
Årsregnskab – forventedes ikke at udvise nogen overraskelser. 
Det noteredes, at kortblandemaskinen fortsat fungerede, så beløbet 
reserveret til anskaffelse af dens efterfølger, endnu ikke var rørt.    
 
 

7. Nyt fra DBf og andre udvalg 
Repræsentantskabsmøde – hvem deltager. 
Mødet holdes i år i Sorø – dagen efter distriktets Generalforsamling -  
d. 25.4.. 
Foruden Jane deltager Jesper Buus Thomsen. 

 
 

8. Næste møde  
Formøde den 24. april 2020 kl 17:00. Inkl. DBf repræsentanter. 
Jane vil sørge for udsendelse af dagsorden og invitation til DBf. 

 
 

9. Eventuelt 

Ingen punkter til diskussion. 

 

 

Referent: Jørgen Olsen  
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